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Predlog spremembe  1 

Curzio Maltese, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Martina Michels, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Fabio De Masi, Sabine 

Lösing, Marie-Christine Vergiat, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Gabriele Zimmer, Helmut 

Scholz, Merja Kyllönen, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu 

(Takis Hadjigeorgiou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0389/2016 

Milan Zver 

Poročilo o izvajanju programa Erasmus+ 

2015/2327(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. ugotavlja, da se je jamstvena shema za 

študentska posojila začela izvajati šele 

februarja 2015 po podpisu sporazuma o 

prenosu pooblastil z Evropskim 

investicijskim skladom decembra 2014 in 

da trenutno pri tem inovativnem 

finančnem instrumentu sodelujejo le štiri 

banke v Franciji, Španiji in na Irskem; 

obžaluje, da to finančno orodje še zdaleč 

ni doseglo pričakovanih rezultatov, saj 

zaenkrat sodeluje le 130 magistrskih 

študentov; poziva h kritični oceni 

jamstvene sheme za posojila glede 

njenega namena in dostopnosti po Evropi 

in poziva Komisijo, naj ob posvetovanju s 

Parlamentom predlaga strategijo za 

prerazporeditev dela proračunskih 

sredstev, ki do leta 2020 verjetno ne bodo 

porabljena; poudarja, da bi bilo treba 

spremljati splošno stopnjo zadolženosti 

študentov, da bi s celovitimi finančnimi 

instrumenti iz programa zagotovili 

podporo večjemu številu posameznikov; 

24. obžaluje, da se je jamstvena shema za 

študentska posojila začela izvajati februarja 

2015 po podpisu sporazuma o prenosu 

pooblastil z Evropskim investicijskim 

skladom decembra 2014; zavrača, da se 

morajo študenti zateči k bančnim 

posojilom, da bi se udeležili programov 

Erasmus+; meni, da zadolženost 

negativno vpliva na osebni razvoj in 

primerno vključevanje na trg dela ter da 

je treba zagotavljati dostopne in 

vključujoče štipendije in s tem preprečiti 

izključevanje študentov, ki nimajo 

zadostnih dohodkov; poziva, naj Komisija 

razširi sistem štipendij za mobilnost na 

študente, ki želijo opravljati magistrski 

študij v drugi sodelujoči državi ne glede 

na njihovo družbeno-ekonomsko ozadje; 

Or. en 
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